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BAB VI 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

  Penelitian tentang efektivitas implementasi kebijakan Pendidikan dan 

Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV dalam meningkatkan kinerja pejabat 

struktural eselon4  di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi merupakan 

studi deskriptif korelasional yang berfokus kepada beberapa variabel penting dan 

dinilai paling krusial dalam mengembangkan akuntabilitas pendidikan.  Fokus 

penelitian mencakup : (1) hubungan parsial antara variabel-variabel bebas 

ketepatan bahan ajar, penggunaan metode, kemampuan pengajar, kesiapan 

peserta, dan kemampuan penyelenggara dengan variabel tidak bebas efektivitas 

proses pembelajaran, (2) hubungan integratif kelima variabel bebas tersebut 

dengan variabel tidak bebas  efektivitas proses pembelajaran, dan (3) hubungan 

antara variabel bebas efektivitas proses pembelajaran  dengan variabel tidak bebas 

peningkatan kinerja pejabat struktural eselon-4.  Kesimpulan, implikasi, dan 

rekomendasi dapat dikemukakan dalam hasil-hasil kajian deskriptif dan induktif 

berikut ini : 

A. Kesimpulan 

 Efektivitas proses pembelajaran Diklatpim IV dipengaruhi secara 

positif dan signifikan oleh lima komponen penting, yaitu ketepatan bahan ajar, 

penggunaan metode,  kemampuan pengajar,  kesiapan peserta,  dan kemampuan 

penyelenggara.  Komponen kemampuan pengajar memiliki pengaruh yang paling 

tinggi  terhadap efektivitas proses pembelajaran, sedangkan pengaruh yang paling 
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rendah diperlihatkan oleh kemampuan penyelenggara.  Secara normatif kelima 

komponen tersebut baru memiliki tingkat kesesuaian 73,04%, sehingga efektivitas 

proses pembelajaran baru mencapai 74,77% dari standar ideal yang diharapkan.   

 Hubungan secara integratif antara variabel ketepatan bahan ajar, 

penggunaan metode, kemampuan pengajar, kesiapan peserta, dan kemampuan 

penyelenggara berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat efektivitas 

proses pembelajaran.  Pengaruhnya sebesar 57,20% dan sisanya 48,80% 

ditentukan oleh faktor-faktor lain yang berpengaruh negatif terhadap efektivitas 

proses pembelajaran.  Faktor-faktor tersebut antara lain kebijakan penerapan pola 

duduk-didik, seleksi calon peserta yang lebih bersifat formalitas, analisis 

kebutuhan diklat yang belum dilaksanakan, dan personil Badan Diklat Kabupaten 

Sukabumi yang belum profesional.  Efektivitas proses pembelajaran masih 

berpeluang ditingkatkan dengan prediksi terjadinya peningkatan kesesuaian pada 

variabel ketepatan bahan ajar, penggunaan metode, kemampuan pengajar, 

kesiapan peserta, dan kemampuan penyelenggara.  Faktor pendidikan (sarjana/S1) 

peserta Diklatpim IV merupakan faktor yang turut mempercepat peningkatan 

efektivitas proses pembelajaran.   

 Tingkat efektivitas proses pembelajaran berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap peningkatan kinerja pejabat struktural eselon-4.  Pengaruhnya 

sebesar 53,50% dan sisanya sebesar 46,50% ditentukan oleh faktor-faktor lain 

yang berpengaruh negatif terhadap peningkatan kinerja pejabat struktural eselon-4 

Faktor-faktor tersebut  antara lain kemampuan teknis substantif yang belum 

memadai, kemampuan sosial ekonomi yang relatif rendah, keterbatasan fasilitas 
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pekerjaan, dan rutinitas pekerjaan yang membatasi pengembangan idealisme.  

Kinerja pejabat struktural eselon-4  masih berpeluang ditingkatkan  dengan 

prediksi terjadinya peningkatan efektivitas proses pembelajaran.  Dalam hal ini 

tingkat efektivitas proses pembelajaran sebesar 74,77% baru menghasilkan 

peningkatan kinerja pejabat struktural eselon-4  sebesar 74,25% dari standar ideal 

yang diharapkan.  Faktor-faktor pendidikan (sarjana/S-1),  masa kerja (minimum 

10 tahun),  umur (minimum 31 tahun),  dan pangkat/golongan (minimum (III/b) 

merupakan faktor-faktor yang turut memperlancar peningkatan kinerja pejabat 

struktural eselon-4 . 

 Kesimpulan secara umum dari hasil penelitian tersebut dapat 

dikemukakan bahwa implementasi kebijakan Diklatpim IV belum dapat 

dilaksanakan secara efektif sehingga belum dapat memberikan pengaruh yang 

optimal terhadap peningkatan kinerja pejabat struktural eselon-4 .  Perbaikan-

perbaikan pada tahap inputs, process, outputs, dan outcomes perlu segera 

dilakukan pemerintah dengan mempertimbangkan penerapan Diklatpim IV 

berorientasi kinerja. 

B. Implikasi 

 Kajian deskriptif dan induktif tentang implementasi kebijakan 

Diklatpim IV dalam meningkatkan kinerja pejabat struktural eselon-4  

berimplikasikan perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan oleh para aktor 

kebijakan  yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan pendidikan dan 

pelatihan.  Perbaikan-perbaikan tersebut seyogyanya mempertimbangkan hasil-

hasil kajian empirik yang dapat dikemukakan seperti berikut ini : 
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(1) Struktur kurikulum atau bahan ajar disesuaikan dengan standar kompetensi 

jabatan struktural eselon-4 dan jumlah jam diklat setiap jenis bahan ajar 

disesuaikan dengan kebutuhan waktu pembelajaran bagi peserta  

Diklatpim IV,  sehingga diperoleh efektivitas dan kepuasan belajar. 

(2) Penggunaan metode dan media pembelajaran baik klasikal, outbond, 

observasi lapangan, penulisan KKP, maupun penyusunan KKK agar lebih 

disesuaikan dengan tiga ranah pembelajaran yaitu,  ranah kognitif, afektif, 

dan psikomotorik.   

(3) Kemampuan pengajar dan atau widyaiswara  secara konsisten menyusun 

dan menetapkan Satuan Acara Pembelajaran serta melakukan evaluasi 

formatif pada setiap akhir sub pokok bahasan perlu ditingkatkan 

(4) Kesiapan peserta Diklatpim IV perlu diperkuat dengan kemampuan dasar 

kognitif, kesadaran moral kompetensi, dan pengendalian belajar yang 

efektif. 

(5) Kemampuan penyelenggara Diklatpim IV ditingkatkan dalam aspek 

normatif penyusunan rencana diklat, pengamatan kelas, pengendalian 

situasi belajar, dan kemampuan teknis evaluasi diklat. 

(6) Proses pembelajaran akan lebih efektif jika dilakukan prosedur didaktis 

secara tepat,  uraian bahan ajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, 

penggunaan media pembelajaran yang sesuai dengan ranah kognitif, 

afektif, dan psikomotorik, serta pengelompokkan peserta diklat yang 

proporsional. 
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(7) Kinerja pejabat struktural eselon-4  akan semakin meningkat jika memiliki 

pengetahuan dan keterampilan yang mendalam tentang penyusunan 

rencana strategik, manajemen sistem informasi, penyusunan standar 

kinerja, kepemimpinan situasional, kepemimpinan visioner, 

kepemimpinan berbasis ESQ, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, 

psikologi komunikasi, dan budaya organisasi. 

C. Rekomendasi 

  Penelitan tentang implementasi kebijakan Diklatpim IV dalam 

peningkatan kinerja pejabat struktural eselon-4 melahirkan suatu model yang 

diusulkan, yaitu Model Hipotetik Diklatpim IV Berorientasi Kinerja.  Sikap 

inovatif dari berbagai instansi yang berkompeten dalam kebijakan pendidikan dan 

pelatihan sangat diperlukan untuk memanfaatkan gagasan tersebut agar diperoleh 

penyempurnaan kebijakan dan implementasinya yang akuntabel terhadap publik.  

Rekomendasi yang diajukan berdasarkan hasil-hasil kajian deskrpitif dan kajian 

induktif dapat dikemukakan  seperti berikut ini . 

(1) Para aktor kebijakan pendidikan dan pelatihan mempertimbangkan 

rekrutmen calon peserta  Diklatpim IV dari  pola duduk-didik menjadi 

pola didik-duduk yang terseleksi berdasarkan aspek administratif, 

akademik, dan psikologik. 

(2) Badan Kepegawaian Daerah dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah 

melakukan analisis jabatan secara efektif untuk menghasilkan uraian 

jabatan  dan persyaratan jabatan sebagai bahan untuk menyusun standar 

kompetensi  jabatan struktural eselon-4 . 
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(3) Pusat Kajian dan Diklat Lembaga Administrasi Negara 

mengembangkan analisis kebutuhan diklat yang validasinya melibatkan  

pemerintah kabupaten/kota,  sehingga kurikulum Diklatpim IV sesuai 

dengan standar kompetensi yang diperlukan secara nyata di lapangan. 

(4) Kurikulum Diklatpim IV yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi 

jabatan sruktural eselon-4 adalah Kurikulum Berbasis Kompetensi yang 

perlu diuji  validitas dan reliabilitasnya oleh Pusat Kajian dan Diklat 

Lembaga Administrasi Negara. 

(5) Badan Diklat Provinsi dan Departemen Dalam Negeri mengubah format 

Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) menjadi Surat 

Tanda Lulus Pendidikan dan Pelatihan (STLPP) dengan konsekuensi 

melakukan evalusi sumatif secara normatif. 

(6) Baperjakat kabupaten melaksanakan uji kompetensi secara independen 

dan konsisten sebelum menempatkan PNS dalam jabatan struktural 

eselon-4. 

(7) Pemerintah kabupaten secara otonom menambah persyaratan mengikuti 

diklat teknis substantif  bagi  PNS yang akan atau telah menduduki 

jabatan struktural eselon-4. 

(8) Badan diklat kabupaten bekerja sama dengan instansi terkait 

menyelenggarakan Diklat Teknis Penyusunan Standar Kinerja Jabatan  

Struktural Eselon-4  yang sekaligus menghasilkan standar kinerja 

jabatan struktural eselon-4 secara definitif, legitimatif, dan legalitatif. 
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(9) Badan diklat kabupaten menyelenggarakan evaluasi purna diklat dan 

bagian organisasi menyelenggarakan evaluasi kinerja pejabat struktural 

eselon-4  setiap tahun dam terkoordinasikan. 

(10) Lembaga-lembaga penelitian menyelenggarakan penelitian lebih lanjut 

tentang Diklatpim III dan Diklatpim II serta variabel-variabel  

Diklatpim IV lainnya yang belum diteliti 

 

 

   


